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 ( گرفته شده از کتاب اطلس پالنکتونهای تاالب انزلی)درتاالب انزلی Desmidiaceaeشناسایی شده از خانواده  های تعدادی از گونه

 

 

Closteriumساختمان داخلی جلبک 

یستگاه  مطالعاتی  تاالب  انزلی  ودرمناطق  شيجان  ، سياکيشيم  ، روگاها ، آبکناار ، هندخالاه    ا 27این تحقيق    طی  دوسال  نمونه  برداری  پالنکتونی  در  
گونه شناسایی گردیاد ،   107جنس و 56 ( جلبکهای سبز)  Chlorophyta ازشاخه. تاالب  انزلی  صورت گرفت پالنکتونهایاطلس  ضمن  انجام  پروژه  

و در بزرگترین اندازه باا ششام ريار    اعضاء  این خانواده تک سلولی بوده  .مربوط به  خانواده دزميدیاسه ميباشد گونه 28  جنس و 11که دراین ميان 
-جدا شده که درآن هستهفرورفتگی  ميانی  شود که توسط یک پل باریک یا سلول گاهی اوقات به دو بخش متقارن تقسيم می، شوندمسلح دیده نمی

دیاوار سالولی دارای دو الیاه    . بزرگ فتوسنتزی ویک یا شند پيرنویيد دارد( کروماتوفور)هر نيمه سلولی، یک کلرپالست. ای کروی واقع شده است
این . است.... تر ودارای تزیينات مختلف گرانول مانند، زگيل مانند و ريره تر و ضخيممجزا بوده که عمدتاً از سلولز تشکيل می شود، الیه بيرونی قوی

ته رجسا الیه از ترکيبات سلولزی آرشته به مواد دیگر از جمله ترکيبات آهن ساخته شده است که به ویژه در برخی از گونه های کلستریوم و پنيوم ب
-بعضی گونه ها دارای بلورهای مشخصی از جنس سولفات باریم در هر دو انتهای  سلول هستند که یک نوع حرکت پيوسته براونی را نشان می. است
هاای کمای در    تاالب انزلی و بررسی  های پالنکتون  مطالعات کيفی فيتوپالنکتونی  در پروژه اطلس. که در گونه کلستریوم کامالً محسوس است. دهند

          Closterium ehrenbergiiاز  ناد هاای ایان خاانواده  عبارت   گوناه تارین  تااالب نشاان  داد  کاه فاراوان     اینپروژه هيدرولوژی و هيدروبيولوژی 
Closterium moniliferum ,Staurastrum tetracerum ,Staurastrum oxyacanthum ,Cosmarium turpinii همچنين می باشد  ،

فيتوپالنکتون بعنوان  توليدات  اوليه  یکای  از حلقاه     .تر استتراکم اعضاء این خانواده در فصل تابستان و در مناطق آبکنار و هندخاله و روگاها فراوان
راذایی  ازجملاه    ه  های  زنجيره  رذایی  در اکوسيستمهای  آبی  بوده  که  بطور دائم  درمنابع  مختلف  آبی  حضور فعال  دارند و توسط  اعضای  دیگر زنجيار 

مطالعه فيتوپالنکتون درتاالب ها .  باشندها مورد مصرف  قرارگرفته  و ازجمله  اجزای  مهم  در منابع  رذایی  ماهيان  در مرحله  الروی  و بعد ازآن  مینکتون
، از یکطرف بعنوان توليدات اوليه مورد تغذیه انواع آبزیان قرارگرفته، همچنين بعنوان شاخص زیستی کارآمد جهات کيفيات آب   زیادی دارد اهميت 

دهد تاالب انزلی  از جمله  رنی ترین  تاالبهای  داخلی ایران بوده زیرا توان  توليد راذای  زناده  درآن    نتایج  مطالعات  پالنکتونی  نشان  می ،روندبشمار می
 .جهت  تغذیة  ماهيان  و الروهای  آنان  وجود دارد

، همچنين  با بررسی   هبطورکلی  هدف  از بررسی  فيتوپالنکتونی  تاالب  انزلی  تعيين  نقش و اهميت  زیست  محيطی  این  گروه  آبزی  دراکوسيستم  تاالب  بود
محيطی  آن در زندگی  ت  جمعيت  ، بيوماس  ، پراکندگی  و انتشار پالنکتونی در مناطق  مختلف  این  تاالب  توان  توليد و باروری  ارزیابی  شده  و اثرات  زیس

.  ، برآورده شده است باشدماهيان  جهت  احيای  محلهای  تکثير طبيعی  ماهيان  مهاجر و تغذیه  الروهای  آنها که  برای  انسان  ارزشمند می

یک دزميد در حال تقسيم

Tetmemorus granulatus 
Netrium digitus 
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